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 TARTALOM  EXPERIENCE AMAZING 

 “Az új RC 300h-t egy elegáns sportkupévá formáltuk. Olyan autóvá, 
amit hihetetlenül jó érzés vezetni, az utastere pedig a japán ‘Omotenashi’ 
vendégszeretetet sugallja.” 

 NAOKI KOBAYASHI
AZ RC FŐMÉRNÖKE 

 Az új RC 300h magával ragad és felkavar: íme az egyik leggyönyörűbb 
sportkupé, amit a Lexus eddig megalkotott. Az LC sportkupé dizájn-ötletei, 
a világklasszis ‘Takumi’ kézműves kidolgozás és az innovatív technológiák 
egyesítéséből gyönyörű autó született.

A világ legtechnikásabb versenypályáján, a Nürburgringen fejlesztett - 
sőt az ottani futamokon is elindított - RC sportkupé kivételesen merev 
vázszerkezettel készül. Ez a versenyhangolású felfüggesztéssel párosítva 
új mércét állít a kifinomult vezethetőség terén, és lenyűgöző, feledhetetlen 
élménnyel ajándékozza meg vezetőjét.

Az úttörő öntöltő hibrid hajtással az RC 300h kivételesen vehemens és 
bámulatosan dinamikus. Olyan fejlett Lexus-technológiákat tartalmaz, mint 
a Touch Pad érintőpad és a legújabb Lexus Safety System + biztonsági 
csomag. A még dinamikusabb vezetési élmény érdekében az új RC 300h 
F SPORT modellek adaptív futóművet, 19 colos könnyűfém keréktárcsákat 
és F SPORT kormánykereket kaptak. 
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 DIZÁ�N  DIZÁ�N 

 Már régóta úgy tartják, hogy a Lexus modellek innovatívak, forradalmiak, 
sőt merészek, vagy éppenséggel meglepőek. Egy jelzővel viszont nagyon 
kevesen azonosították márkánkat, és az a „csábító” volt. Ez azonban az új 
Lexus RC 300h bemutatkozása óta megváltozott.

Az éles vonalaival elbűvölő, elegáns sportkupé a 2018-as Párizsi Autószalonon 
mutatkozott be, és magán viseli számos elődjének formatervezési jegyeit. 
A Lexus kiválóságának egyre többek által ismert védjegyét, az orsó alakú 
hűtőrácsot az LC kupé dizájnja inspirálta, sőt a kompakt tripla LED fényszórók 
és az aerodinamikus külső tükrök formavilága is innen köszön vissza. A 
háromszögletű fényszóróházak pedig a Lexus LFA szupersportkocsiéhoz 
hasonlók.

 CSÁBÍTÁSRA SZÜLETETT 
Az autó hátulján a kombinált hátsó lámpák tükörhatásúak, alakjuk pedig L 
betűt formázva erősíti a márkaidentitást. Ez a formatervezési megoldás jól 
mutatja a tervezők legapróbb részletekre is kiterjedő figyelmét.

Az utasteret megnyugtató hangulatú lámparendszer világítja meg. Az 
RC 300h F SPORT modellben különleges, Naguri-stílusú alumínium betétek 
emelik ki a műszerfal formáját, és teszik még látványosabbá annak karakterét.

„A csábító jelző számunkra gyönyörű, érzéki formákat jelent,” meséli 
Yasuo Kajino, a Lexus formatervezési részlegének vezető dizájnere. 
„Egy jól láthatóan dinamikus felépítést: olyan alacsony és egyben széles 
karosszériaformát, amely élvonalbeli Lexus technológiát takar.”

Az új RC 300h régóta fennálló hiányt tölt be a Lexus modellpalettáján. 
„Amikor megláttuk a frissen elkészült agyagmodellt, azonnal jóleső izgalom 
áradt szét bennünk, mert olyasmit alkottunk, amit annak előtte még sosem: 
egy szárnyaló Lexus kupét,” mondja Naoki Kobayashi, az RC főmérnöke.

„Az új RC 300h alakját a jó menetteljesítmények érdekében úgy 
karcsúsítottuk, hogy a lehető legizgalmasabb vezetési élményt kínálja, amit 
egy Lexus nyújthat. Ez az autó ugyanolyan fényűző, mint amilyen dinamikus,” 
állítja Kobayashi-szan és hozzáfűzi: „A vezethetőség nagy sebességnél és 
a nagy keresztirányú gyorsulás tartományában is kitűnő.”

Ráadásul az RC 300h nagyon biztonságos, hiszen felszereltségében a 
fejlett Lexus Safety System + is szerepel. Emellett a karosszériaszerkezete 
is meggyőzően merev. A küszöbök és az ajtópanelek különösen vastagok, 
fokozva a vezethetőséget javító karosszériamerevséget. Sok karosszériaelem 
lézerhegesztéssel vagy ragasztással csatlakozik egymáshoz. Ezt a szerkezeti 
szilárdságot fokozó technológiát a Lexus tökéletesítette. A 19 colos kerekek 
öblös sárvédőszélesítések alatt bújnak meg, az igényesen formázott és 
csendes utastér kialakítása pedig magabiztosságot és sportosságot sugall. 
Az RC 300h megjelenése merész és erőteljes – vagyis olyan, mint az autó 
maga. Hosszú út és kemény munka vezetett odáig, hogy ilyen lehessen.

„Nagyon nehéz volt megoldani, hogy a karosszéria ennyire merev legyen,” 
meséli Kobayashi-szan. „A kihívást az jelentette, hogy miképpen érhetjük 
el a megfelelő merevséget úgy, hogy hűek maradunk a Lexus L-finesse 
(L = Leading edge, azaz Élvonalbeli) formatervezési filozófiájához.” Végül 
a sikeres tanulmányautók megoldásait vették át, mesterien vegyítve az 
élvonalbeli műszaki megoldásokat a kényelmes és rendkívül funkcionális 
vezetői környezettel. 
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 DIZÁ�N  DIZÁ�N 

 A VILÁG EGYIK LEGMODERNEBB 
SZÉLCSATORNÁJÁBAN ÖLTÖTT 
FORMÁT 

 A Lexus aerodinamikai laboratóriuma első pillantásra a méretével döbbenti 
meg a látogatót. A japán Aichi prefektúrájában található kutató- és 
fejlesztőközpont egyedi felépítésű szélcsatornája egy 22 méter magas és 260 
méter hosszú, hurokszerű alagút. Itt elemezték a Lexus mérnökei, hogyan 
örvénylik a levegő az új RC 300h körül. „A szélcsatorna legfontosabb 
feladata, hogy erős légáramot gerjesszen, amiben megvizsgálhatjuk és 
finomíthatjuk az autó aerodinamikáját,” magyarázza Toshiyuki Murayama, 
a Lexus hőszabályozási és aerodinamikai részlegének vezetője.

Az RC tervezői fáradhatatlanul dolgoztak a megfelelő aerodinamikai 
kialakításon. Az első lökhárítóba épített beömlők szabályozzák az autót 
oldalról körüláramló levegő sebességét, ezzel is csökkentve az örvények 
kialakulását. A hűtőrács mögé épített légterelő is a légörvényeket simítja ki, 

ráadásul a hűtő hatékonyságát is javítja. Az első légterelő bordázott toldata 
eltereli a légáramlatot a gumikról, ezáltal javítva a kormányzást. Az ajtókeret 
első csúcsán és a hátsó lámpáknál is a légáramlást stabilizáló, apró légterelő 
szárnyak láthatók. Ezek kisimítják az autó mellett áramló levegő útját, javítva 
ezzel a stabil egyenesfutást. A hátsó lökhárítók sarkait és a lökhárító alatti 
kötényt pedig úgy alakították ki, hogy elszívják a levegőt az autótól.

Habár szinte láthatatlanul végzi feladatát, a kupé padlólemeze is legalább 
ilyen gondos aerodinamikai kialakítással készült. A motort nagyméretű 
takarólemezek fedik, és terelőszárnyak gátolják meg a légörvények 
kialakulását. Mivel a padlólemez emelkedő vonalú, az emiatt keletkező 
Venturi-hatásnak köszönhetően nő a leszorító erő, és a levegő örvénylés 
nélkül távozik az autó végén. 

01  �ellegzetes Lexus hűtőrács, tripla LED fényszórók és áramvonalas külső visszapillantók
02 Az első lökhárító légbeömlői szabályozzák az autó oldala mellett áramló levegő sebességét
03 A hátsó lámpatest légterelő lapocskái javítják a menetstabilitást a hosszú egyenesekben 
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03
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 TEL�ESÍTMÉNY  TEL�ESÍTMÉNY 

 KIÉLEZETT, MÉGIS KISIMULT 

 Az új RC 300h fejlesztését és finomhangolását ugyanazok a Lexus 
mesterpilóták végezték, akik az LFA szupersportkocsit is tökéletesítették, ezért 
az új sportkupé feledhetetlen élményt nyújt. A kiemelkedő fordulékonyságot 
tovább fokozza az autó rövid tengelytávolsága és extrém merev karosszériája, 
ami a legmodernebb ragasztási és lézerhegesztési eljárásokkal készült. 
A multilink hátsó és kettős keresztlengőkaros első futómű, valamint a 
versenyautós aerodinamika világklasszis vezetési élményt kínál, ráadásul 
az üzemmódválasztó segítségével Ön mindig pillanatnyi hangulatához 
igazíthatja az RC 300h viselkedését. 

 “Az új RC 300h a lehető legtisztább és legizgalmasabb formában 
tálalja a Lexus vezetési élményt.” 

 NAOKI KOBAYASHI
AZ RC FŐMÉRNÖKE 
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 TEL�ESÍTMÉNY  TEL�ESÍTMÉNY 

 Á ldozócsütör tök i  hosszú hétvége van 
Németországban.  A v i lág legh í resebb 
versenypályáját körülölelő erdőkön és mezőkön 
kétszázezer néző kempingezik. A bratwurst-
konyháktól felszálló faszénfüst a bokszutcából 
áradó benzinszaggal és a vattacukor illatával 
keveredik. Úgy tűnik, mintha a világ összes 
autógyártója itt lenne, hogy a nürburgringi 24 
órás versenyen tegye próbára tudását.

A pályát a múlt század húszas éveiben építették, 
hogy munkát adjanak a távoli Eifel régió 
munkanélküli lakóinak. A sűrű erdők között 
kígyózó Nordschleifét aztán el is keresztelte 
a köznyelv ‘Zöld Pokolnak’, méghozzá nem 
véletlenül: a huszonegy kilométer hosszú aszfaltcsík 
200 kanyart foglal magában, és 300 méter a 
szintkülönbsége. Korábban ezen a nehéz pályán 
teszteltük a Lexus LFA szupersportkocsit, és több 
más Lexus modellt is.

Idén a Lexus Gazoo Racing (a “Gazoo” japán 
szleng kifejezés az autójavító műhelyre) is rajthoz 
áll egy szériaközeli RC sportkupéval, amit négy 
japán pilótából álló kvartett vezet: Takuto Iguchi, 
Takamitsu Matsui, Naoya Gamo és Hisashi 
Yabuki. A csapat gyorsan formába lendül, legjobb 
időmérő körük 9 perc 2,157 másodperc, ami a 
több mint 150 induló között az ötvenkettedik 
rajthelyre jogosít.

A verseny délután fél négykor kezdődik. Addig 
a nézők ezrei lepik el a rajtrácsot, és mi is 
kihasználjuk az alkalmat, hogy interjút készítsünk 
Takuto Iguchival, aki elmondja: „Az RC a �apánban 
végrehajtott tesztelések és a Nürburgringen 
futott előversenyek (VLN, kvalifikációs futam) 
során egyre jobban teljesített. A futómű, a 

kormányzás és az aerodinamika folyamatos 
fejlesztésének köszönhetően a kormányzás sokkal 
közvetlenebb lett. Az autó az egész szezonban 
problémamentesen működött, de persze sosem 
lehet tudni, hogy egy verseny közben mi történik. 
Remélem, az egész csapat összpontosítani tud 
majd célunkra, hogy végigautózzuk a 24 órás 
távot.”

Három óra körül eltűnnek a nézők a rajtrácsról, a 
szerelők pedig kitolják a gumimelegítő eszközöket 
és az akkumulátorokat szállító kocsikat. A 
feszültség egyre nő, a motorok vinnyogva és 
hörögve szívják be a levegőt. Aztán libben a 
startzászló, és az autók nekivágnak a 24 órán 
át tartó őrületnek. Izgatottan figyeljük a monitort 
a Lexus garázsban. Az autónk jó köröket fut, és 
kétóránként beáll a bokszba tankolni, miközben 
a pilóták is váltják egymást. 

Szürkület után a Lexus-csapat hirtelen izgatott 
sürgés-forgásba kezd. Rádióüzenet érkezett az 
RC-ről: egy másik versenyző nekiment az autónak, 
és a Lexus sürgős javításra szorul. A korrekció 
ez esetben 10 tekercs erős ragasztószalagot és 
néhány karosszériaelemet jelent, ezek kellenek a 
javításhoz. Az alapos átvizsgálás után szerencsére 
kiderül, hogy nem történt komolyabb sérülés, 
úgyhogy újra versenyben vagyunk. Az éjszaka 
sötétjében csak féktárcsák izzása látszik, az RC 
pedig rendíthetetlenül, gond nélkül száguld előre, 
és a Lexus csapat már az SPT3 kategória vezető 
helyéért harcol a konkurens márkákkal.

A napkelte a legveszélyesebb időszak. A szemnek 
alkalmazkodnia kell a nappali körülményekhez, 
miközben a fáradtság egyre erősödik. A szélvédő 
‘szúnyogtemetővé’ változik, a karosszériát 

mindenhol a vetélytársaktól és a padkákon szerzett 
kisebb-nagyobb sérülések borítják, de a Lexus 
halad tovább. A hangulat optimista, miközben 
reggelire felszolgálják a gőzölgő japán tésztát. 
A japán csúcsvezetők boldognak tűnnek, pedig 
láthatóan egy szemhunyást sem aludtak. Az 
utolsó rohamra Takamitsu Matsui veszi át a 
volánt. Szorosan a kategóriagyőztes nyomában 
második helyezettként és a teljes mezőnyt tekintve 
huszonötödikként robog át a célvonalon.

Amikor a nyomás már felenged a Lexus bokszban, 
beszélgetni kezdünk Shigeki Tomoyamával, 
a Lexus Gazoo Racing elnökével: „Az elért 
helyezésnél is sokkal boldogabbá tesz az a tény, 
hogy az autó az egész verseny alatt biztonságosan 
futott. Ez a pilótáink, szerelőink, mérnökeink és 
kiszolgáló személyzetünk egyéni teljesítményének 
köszönhető, amely egy közös cél érdekében 
egyesült. Reméljük, jövőre is szembenézhetünk 
majd a Nürburgring kihívásaival!”

Yasuo Hirata, a Lexus szerelőcsapatának vezetője 
izgatottan és elégedetten értékeli az eredményt: 
„Az autón és a csapatban végrehajtott fejlesztések 
világosan tükröződnek az idei eredményben.”

Egy kevés idő marad még pihenésre, de ahogy 
a rajongók elhagyják a Nürburgringet, az RC 
versenyautó visszagurul a szállítójárműbe. Közben 
több terabájtnyi adatmennyiség áramlik át a 
�apánban várakozó Lexus mérnökökhöz.

Ez a verseny 24 órán át tartott – de az egyre 
jobb Lexus modellekért zajló verseny soha nem 
érhet véget. 

 A NÜRBURGRINGEN TETTÜK PRÓBÁRA 

 SPORTOS ÜLÉSPOZÍCIÓ 
 A mély, sportos üléspozíció részletes visszajelzést ad az útfelületről. A vezető 
pontosan érzékeli, hogyan reagál az autó már a legkisebb kormánymozdulatra 
is. Az első ülések az ’integrált habosítás’ technológiával készültek. Ez a 
motorsportból átvett gyártási eljárás magas szintű kényelmet és kiváló 
oldaltartást biztosít. 

 RENDKÍVÜL MEREV KAROSSZÉRIASZERKEZET 
 Az RC 300h agilis viselkedésének, precíz kormányreakcióinak és élvezetes 
tapadásának alapja a rendkívül merev karosszériaszerkezet. A szerkezet 
hihetetlen szilárdsága a nagy átmérőjű küszöböknek, valamint egyéb, 
stratégiai pontokon elhelyezett merevítéseknek köszönhető. Nem beszélve 
a merevséget tovább javító, modern ragasztásos rögzítésekről, a sűrűbb 
ponthegesztésekről és a lézerhegesztésekről. 
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 KÉZMŰVES KIDOLGOZÁS  KÉZMŰVES KIDOLGOZÁS 

 A Tahara üzemben járunk �apánban, Aichi tartományban. Ebben a díjnyertes 
gyárban készül az új RC 300h, méghozzá olyan modellek mellett, mint 
például az LS zászlóshajó szedán. Vezetőnk Kenji Suzuki, nyugalmazott 
‘Takumi’ mester, aki már a legelső, 1989-es LS modellen is dolgozott.

Amint bemutatkozunk, tekintetem a kezén állapodik meg. Művészkéz. 
Izgalmas ellentmondás, hogy bár a japán autóipar egyik legmagasabb fokon 
automatizált üzemében járunk, az élvonalbeli technológia tömegéből mégis 
kimagaslik az ember  A taharai üzem felfoghatatlanul nagy, alapterülete 
négymillió négyzetméter, ám Suzuki úgy köszönt minket, mintha csak egy 
műterembe érkeztünk volna. Munkatársait legalább olyan érdekesnek találja, 
mint az őket körülvevő technológiát. A festőműhelybe tartva acéllemez-
tekercsek végtelen sora mellett haladunk el. Kétszeres tisztítás után ezekből 
sajtolják majd az RC 300h ellenállhatatlan szépségű karosszériaidomait. Itt 
minden folyamat a ‘Takumi’ mesterek állandó felügyelete alatt zajlik, akiknek 
tekintete szüntelenül hibát keres – emberi szemmel épp csak észlelhető 
egyenetlenséget, a megmunkálás legapróbb eltéréseit. 

A műhelyben fáradhatatlanul, kézzel polírozzák a ragyogó fényezést, amíg 
el nem érik a kívánt tökéletes felületet. Ekkor megváltozik a világítás, és a 
természetes hatású fényben a szemünk előtt ölt testet maga a tökéletesség. 
Ez a szó egyébként gyakran visszaköszön itt. 

Például abban, ahogyan az itt dolgozó stábok megtestesítik az ember és gép 
közötti harmonikus egyensúlyt. A létező legszűkebb illesztési hézagokról 
nagy pontosságú lézeres mérés gondoskodik, ugyanakkor ezek a mesterek 
egyedülálló módon érzik a különbséget az egy milliméteres és másfél 
milliméteres rések között, és pontosan tudják, hogy a műszerfal rezgéseire 
milyen hatást jelent ez az egy milliméteres eltérés. Mindeközben munkatársaik 
odaadó lelkesedéssel illesztik helyükre azokat a művészi öltésekkel díszített 
bőrüléseket és polírozott ajtóbetéteket, amelyek meghatározzák az új 
RC 300h személyiségét.    

Aztán hirtelen a semmibe vész a sétánkat végigkísérő, lüktető háttérzaj, és 
néma csend vesz körül minket. Ám csak a hangok szűntek meg, a munka 
megy tovább. Suzukira pillantok, és szinte látom, ahogy tapintása átadja helyét 
kifinomult hallásának. A némaszobában járunk, ahol a ‘Takumi’ mesterek 
az RC 300h minden egyes példányát gondosan megvizsgálják, és ahol 
tökélyre fejlesztett hallásukat különösen érzékeny mikrofonokkal egészítik ki.

Váltunk még néhány szót az RC 300h egyik tesztpilótájával, aki társaival 
együtt a gyártósorról legördülő minden egyes autót kipróbál. Sajnálkozva 
mondja, hogy most nem tudja megmutatni a tesztnek azt a részét, amikor 
100 km/órás sebességnél elengedi a kormányt. Talán majd máskor. A 
technológia és a kézművesség együttélése teszi különösen lenyűgözővé 
a taharai üzemet. Ha nem lenne udvariatlanság, szívesen megkérdezném 
Suzukit, mikor vonult vissza, mert egyáltalán nem úgy beszél, mint egy 
nyugdíjas. Ugyanazzal az intenzív érdeklődéssel kezeli az új RC 300h-t, 
mint amivel minden bizonnyal a legelső generációs LS-modellen dolgozott – 
csaknem harminc évvel ezelőtt. 

 MADE IN TAHARA 

 FUTURISTA, MÉGIS 
HAGYOMÁNYOSAN JAPÁN 

 Ha alaposabban megnézzük az utasteret, akkor a műszerfalon, a 
középkonzolon és az ajtóborításokon olyan betéteket fedezhetünk fel, 
amelyek modernek, mégis a tradicionális japán kézműves komponensek 
vonzerejét sugározzák. A Lexus Naguri-stílusú alumíniumnak nevezi ezeket 
az elemeket. 

A Naguri egy évezredes japán fametszési technológia neve. A bogarak 
távoltartása érdekében a régi kézművesek lehántolták a gesztenyefák kérgét, 
és a lecsupaszított felületre véletlenszerű művészi mintázatokat metszettek.

A különös szokás a tizenhatodik századra elismert művészetté vált. Sen 
No Rikyu, egy nagyra becsült teamester például nagyon szerette az ilyen 
stílusú fafelületet, ezért ezzel díszítette teaszobáit. A kései tizenkilencedik 
században, a sógun-korszak végén, a szamuráj életstílus alkonyán már inkább 
a nyugatias stílus volt divatos, és a Naguri népszerűsége lassan leáldozott. 
Mára már csak egy maroknyi szakember ismeri ezt a fametszési technikát.

Ayumi Kido, a Tecno Art Research Co. (a Lexus egyik formatervezési 
központja) vezető dizájnere meséli: „Partnereink a Yamahánál szóltak, hogy 
az egyik régi beszállítójuk a Naguri-metszés mintájára kezdett alumíniumot 
megmunkálni. Úgy gondolták, hogy ez igazán stílusos dísze lehetne a 
sportosabb autóinknak. Amikor aztán először megláttam, rögtön tudtam, 
hogy tökéletes lesz az új RC-hez.” 

A gyártási eljárás szigorúan őrzött titok marad. Az épületbe, ahol a Naguri 
elemek készülnek, szigorúan korlátozott a bejutás. Külső cégtől érkezők nem 
léphetnek be. „Amikor felkerestem őket, az ott dolgozók egy csodálatos 
látogatást szerveztek nekem,” meséli Kido, aztán így folytatja: „Azt viszont 
nem árulták el, hogyan is készül a Naguri-stílusú alumínium. Azt a folyamatot 
ugyanis szigorú titokként őrzik.” 

01  Lexus Tahara üzem 
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 TECHNOLÓGIA 

 ÖRÖM VEZETNI 

 Csak üljön be az új RC 300h volánja mögé, és pillanatok alatt megtalálja majd a tökéletes üléshelyzetet. 
A mély és hívogató ülésből ideális kilátás nyílik az útra. A fényűző utastérben a lehető legteljesebb 
módon aknáztuk ki a kontrasztos színek, a luxus színvonalú anyagok és a világítás hatását. Ez utóbbi 
azért is különleges, mert a fény nem lefelé, hanem felfelé irányul - még az ajtókárpitok megvilágításánál 
is, amelynek fényereje automatikusan a pillanatnyi menetkörülményekhez igazodik.

Miközben a volán kézzel varrott bőrborítását markolja, a kormánykerék mögött elhelyezett váltófülekkel 
sportosan kapcsolhatja a sebességfokozatokat. Az azonnali, késlekedés nélküli gyorsulást ‘shift-by-
wire’ technológia biztosítja. A kupé ergonomikus műszerfalát úgy terveztük, hogy a lehető legkevésbé 
zavarja a vezetést, így Ön mindig az útra koncentrálhat. Az új RC 300h összes funkcióját a legújabb 
érintőpados technológiával vezérelheti, így minden a keze ügyébe esik. 

 MULTIMÉDIA KI�ELZŐ 
 A tökéletes helyre pozícionált multimédia kijelzőt 
hangutasításokkal, illetve az érintőpados felületről 
is kezelheti - hasonlóan, mint egy okostelefont. 
A képernyőmegosztás funkciónak köszönhetően 
egyidejűleg többféle információ is megjeleníthető, 
például a Lexus prémium navigáció mellett a 
klímaberendezés adatai is láthatók. 

 MARK LEVINSON® AUDIORENDSZER 
 A 17 hangszórós Mark Levinson® Premium 
Surround hangrendszert kifejezetten az új 
RC 300h utasterének akusztikájához hangoltuk, 
hogy telt, 360 fokos hangzási teret biztosítson. A 
kompakt mérete ellenére is 835 Watt teljesítményű 
rendszer hibátlan, 7.1 csatornás digitális házimozi-
élményét még magasabb szintre emeli a Clari-
Fi™ technológia, ami újraalkotja az MP3 digitális 
tömörítés során elveszett hangokat. 
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 TECHNOLÓGIA  TECHNOLÓGIA 

 VILÁGSZÍNVONALÚ BIZTONSÁG 

 Bármerre autózik is, megnyugtató lesz a tudat, hogy minden idők egyik 
legbiztonságosabb autóját vezeti. Mindegyik modellváltozat felszereltségének 
része a világszínvonalú technológiákból összeállított, legújabb Lexus Safety 
System + csomag, amit a három leggyakoribb baleseti helyzet (a ráfutásos 
ütközések, a sávból kisodródás és a gyalogosgázolás) elkerülésére terveztünk.

A zsúfolt autópályákon, vagy az otthona és a munkahelye közti útvonalakon 
az jelenti a legfőbb veszélyt, ha autója átsodródik a szomszédos sávba, 
vagy hogy nem veszi észre, ha a kocsisor váratlanul lassítani kezd. Ezért 
amikor Ön sávváltásba kezd, az RC 300h azonnal ellenőrzi a környezetet, 
és jelez, ha egy másik jármű közelít. Ha pedig az elöl haladók fékeznek, a 
dinamikus radarvezérlésű sebességtartó automatika is lassít.

Az RC 300h-ban útjelzőtábla-felismerés is működik, ami összegzi a 
közlekedési táblák információit, az automatikus távfény-vezérlés pedig 
éjszaka érzékeli a szembejövő autókat. Kanyarodás közben vagy az 
autópályán autózva különösen hasznosnak találja majd a sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszert.

A forgalmas belvárosokban értékelni fogja az RC 300h ütközést megelőző 
biztonsági rendszerét, amelynek milliméteres hullámhosszú radarja és 
kamerája már az autó előtt hirtelen felbukkanó gyalogosokat is észreveszi. 
A berendezés vizuális jelzéssel figyelmezteti Önt, hogy elkerülhesse a 
balesetet. Ha pedig nem reagál erre, az RC 300h megnöveli a féknyomást, 
hogy megakadályozza az ütközést. 
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 Katalógusunkat azért készítettük, hogy felkészítsük Önt az új Lexus RC 300h 
kiválasztásának örömteli izgalmára. A merész, orsó formájú hűtőrács, a 
stílusos krómelemek és a sportos LED fényszórók láttán bizonyára Ön is úgy 
érzi majd, hogy egy ilyen autó vezetése ugyanolyan öröm, mint a birtoklása.

Az utastér kifinomultabb, mint valaha. A nagyméretű, 10,3 colos multi-
információs kijelzőt könnyen leolvashatja, és ösztönösen kezelheti a középen 
elhelyezett érintőpados vezérlővel. A kabin modern eleganciájáról és 
kifinomultságáról olyan megoldásokkal gondoskodtunk, mint a bőrkárpitok 
hihetetlenül precíz varrása, vagy a váltókar gyönyörűen csiszolt felülete.

Az összes RC 300h modellt felszereljük a Lexus Safety System + csomaggal. 
Ennek része az ütközést megelőző biztonsági rendszer, ami a gyalogosokat 
is felismeri, a vezető fáradtságát is érzékelő sávelhagyásra figyelmeztető 
rendszer, a jobb éjszakai látásviszonyokat teremtő automatikus távfény-
vezérlés, valamint a közlekedési táblákat észlelő jelzőtábla-felismerés és a 
dinamikus radarvezérlésű sebességtartó automatika. 

Ha pedig még ennél is dinamikusabb autóra vágyik, az RC 300h F SPORT 
kivitelben olyan tételeket talál, mint az exkluzív, hálómintás hűtőrács, az 
F SPORT utastér-kialakítás, vagy az új, különleges keréktárcsák. 

 VÁLASZTÁS  VÁLASZTÁS 

01.  MODELL 

 Tudjon meg többet a forradalmian új 
RC 300h öntöltő hibridről! 

24-27. oldal

03.  �ELLEMZŐK 

 Fedezze fel az RC 300h sportkupé 
alapfelszereltségének lenyűgöző 
bőségét és a további izgalmas 
jellemzőket! 

30-31. oldal

02.  MODELLVÁLTOZATOK 

 Melyik RC 300h-változat illene 
legjobban az Ön életstílusához? 
Válasszon az Executive, Prestige, 
F SPORT és Luxury kivitelek közül! 

28-29. oldal

04.  TECHNOLÓGIA 

 Tudjon meg többet az olyan 
RC 300h-technológiákról, mint 
a Lexus Safety System +, a Mark 
Levinson® hangrendszer és a Lexus 
prémium navigáció! 

32-35. oldal

06.  F SPORT 

 Ha még dinamikusabb élményre 
vágyik, válassza az RC 300h 
F SPORT változatot! 

37. oldal

07.  SZÍNEK 

 Válassza ki kedvenc fényezését, 
és állítsa össze azt a ‘Takumi’-
kidolgozású utasteret, ami minden 
utazást különleges élménnyé avat! 

38-43. oldal

08.  MŰSZAKI ADATOK 

 Mielőtt megrendeli új sportkupéját, 
tanulmányozza át az RC 300h 
legfontosabb adatait! 

44-45. oldal

05.  TARTOZÉKOK 

 Fedezze fel a tartozékok bőséges 
kínálatát, amit azért alkotott meg 
a Lexus, hogy még élvezetesebbé 
varázsolja az RC 300h nyújtotta 
élményt! 

36. oldal

 RC 300h 
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 MODELL 

 Titánium külső fényezés,
19” könnyűfém keréktárcsák. 

 Az RC 300h nem csupán minden idők egyik legelegánsabb sportkupéja, de 
egyben a legelső is, amelyet öntöltő hibrid hajtáslánccal szereltek fel. A Lexus 
Hybrid Drive hajtással elérhető RC 300h élvezetesen vezethető, ugyanakkor 
CO2-kibocsátása csupán 135,1-157,3 g/km, átlagos üzemanyag-fogyasztása 
pedig mindössze 5,9-7,0 liter/100 km. Válassza az elektromos üzemmódot 
(EV), és csaknem motorzaj nélkül, nulla üzemanyag-fogyasztással, zéró 
károsanyag-kibocsátással haladhat. A csomagok is kényelmesen elférnek, 
hiszen a csomagtartó padlója alatt elhelyezett hibrid akkumulátor minimális 
helyet foglal. 

 AZ RC 300h 

 MODELL 

01.  LEXUS ÖNTÖLTŐ HIBRID 
 Mint az összes Lexus öntöltő hibrid, az RC 300h is képes kizárólag a 
benzines vagy az elektromos hajtással, illetve a kettő kombinációjával is 
haladni. A Lexus Hybrid Drive rendszer észrevétlenül ötvözi az Euro 6 
besorolású, 2,5 literes benzinmotor 181 LE/221 Nm teljesítményét és az 
elektromotor 143 LE/300 Nm erejét. 

02.  2,5 LITERES BENZINMOTOR 
 A D-4S közvetlen benzinbefecskendezéssel és Dual VVT-i szelepvezérléssel 
felszerelt, rendkívül takarékos Atkinson-ciklusú négyhengeres motor 
üzemanyag-fogyasztását és károsanyag-kibocsátását Start/Stop technológia 
és a kipufogógáz hőjének újrahasznosítása mérsékli még tovább. 

03.  HIBRID VÁLTÓMŰ 
 A Lexus Hybrid Drive rendszer elektromotorja, generátora és 
teljesítményelosztó bolygóműve egyetlen, rendkívül kompakt méretű hibrid 
váltóműben kapott helyet, amely nem nagyobb, mint egy átlagos automata 
váltó. Az energiaáramlást a modern teljesítményvezérlő egység szabályozza, 
mindig az optimális erőforrást választva a hajtáshoz: az elektromotort, a 
benzinmotort, vagy a kettő kombinációját. 

04.  HIBRID AKKUMULÁTOR 
 Az innovatív, kompakt kialakítású hibrid akkumulátor nem foglal el helyet 
az RC 300h csomagteréből, és tömegéhez képest igen nagy teljesítmény 
leadására képes. A menet közben és fékezéskor termelt elektromos 
árammal az RC 300h mindig újratölti az akkumulátort, így azt sosem kell 
külső áramforrásról tölteni. 
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 ELINDULÁS 
 Elinduláskor és alacsony sebességnél az elektromotor mozgatja az RC 300h-
t. Az ehhez szükséges áramot a hibrid akkumulátor szolgáltatja. Ilyenkor az 
autó szinte teljes csendben, üzemanyag-fogyasztás és emisszió nélkül halad. 

 NORMÁL HALADÁS 
 Nagyobb sebességnél észrevétlenül beindul a benzinmotor, de szükség 
esetén még az elektromotor is bekapcsolódik a hajtásba. A benzines és 
elektromos erőforrások szinte tökéletes összhangjának köszönhetően az 
RC 300h különleges vezetési élményt kínál – alacsony károsanyag-kibocsátás 
és csekély fogyasztás mellett. 

 GYORSÍTÁS PADLÓGÁZZAL 
 Erőteljes gyorsításkor az elektromotor késedelem nélkül bekapcsol, 
kiegészítve a 2,5 literes benzinmotor teljesítményét. A erőforrások egyesített 
forgatónyomatéka sima, erőteljes és egyenletes gyorsulást eredményez – 
pontosan akkor és úgy, ahogyan Ön szeretné. 

 LASSÍTÁS, MEGÁLLÁS, FÉKEZÉS 
 Amikor az autó lassít vagy megáll, a benzinmotor kikapcsol, nullára 
csökkentve az emissziót. Ha Ön fékez, vagy leveszi lábát a gázpedálról, az 
energia-visszanyerő fékrendszer hasznosítja, és villamos energia formájában 
tárolja a hibrid akkumulátorban azt a mozgási energiát, ami más autókban 
ilyenkor kárba vész. Ez az egyik oka annak, hogy egy Lexus öntöltő hibridet 
sosem kell feltölteni. 

 ISMERJE MEG A LEXUS HYBRID DRIVE HAJTÁST! 

 LEXUS ÖNTÖLTŐ HIBRID  LEXUS ÖNTÖLTŐ HIBRID 
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 MODELLVÁLTOZATOK  MODELLVÁLTOZATOK 

PRESTIGE

Az utastérben a kiváló minőségű anyagoktól a kezelőszervek és műszerek 
ergonomikus elrendezéséig minden a lehető legmagasabb szintű vezetési 
élményt szolgálja.

 EXECUTIVE 

 Az RC 300h Executive kivitel különlegessége a kifinomult belső dekoráció 
és a magas szintű kényelem. 

Tahara bőr ülésborítás
Bőr borítású, fűthető kormánykerék
Bi-LED fényszórók

10 hangszórós Pioneer® prémium audiórendszer
10,3” Lexus Media Display

 18” könnyűfém keréktárcsák, 5 duplaküllős dizájn, 235/45 R18 méretű 
gumiabroncsok
�ellegzetes formájú, L-hálómintás hűtőrács
Lexus Safety System + csomag

Bőr ülésborítás
4.2” színes multi-információs kijelző
Tolatókamera
Parkolószenzor 

 LUXURY 

 A látvány, a kifinomultság és a kényelem felülmúlhatatlan szintje. 

F SPORT TOP

Az RC F SPORT Top modellek exkluzív Naguri fém utastéri díszítőelemeit 
a tradicionális japán kardpengék örvénylő mintázata ihlette.

 F SPORT 

 Aki még dinamikusabb megjelenésű autóra vágyik, az az F SPORT kivitelben 
olyan jellemzőket talál, mint az exkluzív hűtőrács, az F SPORT keréktárcsák 
vagy a sportos utastéri dekorációs elemek. 

19” F SPORT könnyűfém keréktárcsák, 235/40 (elöl) és 265/35 (hátul) 
R19 méretű gumiabroncsok
17 hangszórós Mark Levinson prémium audiorendszer
Kulcskártya
F Sport bőr ülésborítás

Naguri fém díszbetét
AVS – Adaptív Változó Felfüggesztés
BSM – Holttérfigyelő rendszer
RCTA – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelő rendszer

 19" F SPORT könnyűfém keréktárcsák, 235/40 (elöl) és 265/35 (hátul) 
R19 méretű gumiabroncsok
ASC – Aktív hangszabályozó rendszer
Tripla LED fényszórók

F Sport bőr ülésborítás
AVS – Adaptív Változó Felfüggesztés
BSM – Holttérfigyelő rendszer
RCTA – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelő rendszer 

 19" könnyűfém keréktárcsák, sokküllős dizájn, 235/40 (elöl) és 
265/35 (hátul) R19 méretű gumiabroncsok
Bőr ülésborítás
Vezető- és utasoldali ülés 8 irányban elektromosan állítható, vezetőülés 
memóriafunkcióval

BSM – Holttérfigyelő rendszer
RCTA – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelő rendszer
17 hangszórós Mark Levinson prémium audiorendszer
Fűthető kormánykerék
Elektromosan állítható kormányoszlop memóriafunkcióval 
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 �ELLEMZŐK  |  KÜLSŐ 

01.  18" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK 
 A klasszikus, öt duplaküllős kialakítás karakteres profillal ruházza fel az autót, 
míg a 235/45 R18 méretű gumiabroncsok sportos vezetési élményt kínálnak. 

02.  19” KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK 
 A kifinomult, sokküllős kialakítású keréktárcsa dinamikus megjelenést 
kölcsönöz az autónak. A menettulajdonságokat elöl 235/40, hátul 
265/35 R19 méretű abroncsok fokozzák. 

03.  TRIPLA ‘L’ ALAKÚ LED FÉNYSZÓRÓK / 
LED NAPPALI MENETFÉNY 

 A drágakő-hatású, tripla ‘L’ LED fényszórókban ugyanaz a fényforrás adja 
a tompított- és a távfényt. Az ‘L’ alakú, vastag falú LED nappali menetfény 
még hatásosabbá teszi az RC 300h lenyűgöző megjelenését. 

04.  LED HÁTSÓ LÁMPATESTEK 
 A hátsó lámpatest LED fényforrásai a Lexusra jellemző, elegáns ‘L’ alakban 
helyezkednek el. A vastag falú öntési technológia kristályszerű megjelenést 
kölcsönöz a lámpatesteknek, így azok kikapcsolt állapotban is merész, 
lenyűgöző hatást keltenek. 

05.  KULCSNÉLKÜLI NYITÁS 
 Ha kulccsal a zsebében közelíti meg az RC 300h-t, az autó a kilincsek 
diszkrét megvilágításával üdvözli Önt, majd egy érintésre oldja a zárakat. 
A gyönyörűen megformált kilincseken egyáltalán nem találunk kulcslyukat, 
ami világújdonság az ilyen jellegű kilincseknél. 

01

03

04
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02

 �ELLEMZŐK | UTASTÉR 

01.  FŰTHETŐ BŐRBORÍTÁSÚ KORMÁNYKERÉK 
 A szép kidolgozású bőr kormánykerék ergonomikus ujjtámasza, valamint 
tenyérbe simuló keresztmetszete tökéletes kezelhetőséget ígér. A kormányon 
elhelyezett kezelőszervekkel vezérelhető az audiorendszer, a mobiltelefon 
és a multi-információs kijelző. A hideg téli reggeleken különösen kellemes 
élmény, hogy a kormánykerék fűthető. 

02.  FŰTHETŐ ÉS SZELLŐZTETHETŐ ELSŐ ÜLÉSEK 
 A vezető és az első utas igény szerint fűtheti vagy szellőztetheti bőrülését. 
Ez még fényűzőbbé varázsolja az utazás élményét, különösen szélsőséges 
klímaviszonyok között. 

03.  VEZETŐKÖZPONTÚ LUXUS 
 Az RC 300h vezetőközpontú környezete a leghosszabb utakon is pihentető, 
ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a vezető maximálisan a forgalomra 
koncentráljon. A gyönyörű kidolgozású kormánykerék mögött elhelyezkedő 
tágas és kényelmes ülések számos irányban állíthatók motorosan. 

04.  SPORTÜLÉSEK 
 Az első sportülések a Lexus ’integrált habosítás’ technológiájával készültek. 
Ez a motorsportból átvett gyártási eljárás nagyobb kényelmet és jobb 
oldaltartást biztosít, mint a hagyományos kárpitozási módszerek. Az 
üléspárnák formáját és keménységét arra optimalizáltuk, hogy mérsékeljék 
az érzékeny deréktáji csigolyákra nehezedő nyomást. 

05.  60:40 
 Az RC 300h minden kivitelén alapfelszerelés a praktikus, 60:40 arányban 
osztva dönthető hátsó ülés. A kombik praktikumát a sportkupé kecses 
kifinomultságával ötvöző üléskialakítás révén a nagyobb méretű tárgyak 
szállítása sem okoz problémát. 
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 TECHNOLÓGIA  |  AUDIO, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓ 

01.  MŰSZEREK ÉS MULTI-INFORMÁCIÓS KI�ELZŐ 
 A két főműszer között elhelyezkedő, nagy felbontású TFT multi-információs 
kijelző a legkülönfélébb menet- és járműadatokkal szolgál. A kijelző beállításai 
a kormánykerékről módosíthatók. 

02.  TOLATÓKAMERA RENDSZER 
 Kapcsoljon hátramenetbe, és a Lexus Media Display kijelzőjén máris 
megjelenik az autó mögötti terület képe a manőverezést segítő parkolási 
segédvonalakkal. 

03.  LEXUS PRÉMIUM NAVIGÁCIÓ 
 Az élénk 3D grafikájú és számos térképnézeti opciót megjelenítő, 10,3 
colos képernyőt kínáló berendezés az érintőpaddal vagy hangutasításokkal 
kezelhető. A rendszer az autó leparkolása után QR-kódot generál az Ön 
okostelefonjához, így már gyalog is könnyedén odatalálhat úticéljához. 

04.  LEXUS KAPCSOLT SZOLGÁLTATÁSOK 
 Az új RC 300h olyan szolgáltatásokat kínál, mint az online keresés, a 
Google Street View®, a Panoramio® vagy a Connected Traffic.  És hogy 
a navigáció még kényelmesebb legyen, az útvonaltervet laptopjáról vagy 
tabletjéről is továbbíthatja az RC 300h navigációs rendszerébe. 

05.  DIGITÁLIS KAPCSOLÓDÁS 
 A multimédiás kijelzővel számos digitális alkalmazás összehangolható. 
Letöltheti például okostelefonjának teljes címjegyzékét, amiből így már a 
képernyőn válogathat. A különféle képernyőnézetek segítségével iPhone®-
ját és egyéb multimédiás készülékeit is kezelheti. 

06.  MARK LEVINSON® 
 A 17 hangszórós, 835 Watt teljesítményű Mark Levinson® prémium 
hangrendszert kifejezetten az RC utasterének akusztikájához hangoltuk. 
A hibátlan 7.1 csatornás digitális házimozi-élményt még magasabb szintre 
emeli a Clari-Fi™ technológia, ami újraalkotja az MP3 digitális tömörítés 
során elveszett hangokat. 

07.  ÉRINTŐPADOS VEZÉRLÉS 
 A Touch Pad érintőpaddal kiegészített Remote Touch Interface segítségével 
az elöl ülők egyszerűen vezérelhetik a 10,3 colos központi multimédia 
kijelzőt. Az ergonomikus kialakítású felület hasonlóan könnyen kezelhető, 
mint egy okostelefon vagy egy tablet. 

 TECHNOLÓGIA | VEZETÉST SEGÍTŐ ÉS BIZTONSÁGI RENDSZEREK 

01.  NYOLC LÉGZSÁK 
 Az utasok testi épségét a rendkívül merev utascellán kívül nyolc légzsák 
óvja. A vezető és az első utas biztonságát kétfázisú frontlégzsákok, valamint 
térd- és oldallégzsákok szolgálják. A függönylégzsákok mindkét oldalon a 
kabin teljes hosszában nyílnak. Minden biztonsági övhöz előfeszítő tartozik. 

02.  HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER 
 A hátsó lökhárítóba épített radarok érzékelik a szomszédos sávokban 
közeledő, de a visszapillantó tükörben nem látható autókat. Ha a vezető 
sávváltásra készülve indexel, miközben a holttérben egy másik jármű halad, 
a holttérfigyelő rendszer azonnal figyelmeztető jelzést villant fel a megfelelő 
oldali visszapillantóban. 

03.  HÁTSÓ KERESZTIRÁNYÚ FORGALOMFIGYELŐ 
 Tolatáskor (például egy zsúfolt parkolóból való kiállásnál) a hátsó keresztirányú 
forgalomfigyelő (RCTA) a holttérfigyelő radarjának használatával érzékeli a 
nehezen belátható területről közelítő járműveket. Ilyenkor az RCTA a külső 
tükrökben látható jellel és hangjelzéssel figyelmeztet a veszélyhelyzetre. 

04.  FELPATTANÓ MOTORHÁZFEDÉL 
 Az RC 300h ütéselnyelő, felpattanó motorházfedelét az első lökhárítóba 
beépített érzékelők hozzák működésbe: a rendszer kissé megemeli a 
motorházfedelet, megnövelve a távolságot a fedél és az alatta lévő, kemény 
motoralkatrészek között. Ezzel mérsékelhetők az elgázolt gyalogosok 
esetleges sérülései. 
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 TECHNOLÓGIA  |  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 
 Az RC 300h modellben a forradalmian újszerű Lexus Safety System + 
működik. Ennek része az ütközést megelőző biztonsági rendszer, ami a 
gyalogosokat is felismeri; a vezető fáradtságát is érzékelő, sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszer; a jobb éjszakai látásviszonyokat teremtő automatikus 
távfény-vezérlés; a közlekedési táblákat észlelő jelzőtábla-felismerés és a 
dinamikus radarvezérlésű sebességtartó automatika, ami az elöl haladó 
járműhöz igazítja a Lexus sebességét. 

02.  ÜTKÖZÉST MEGELŐZŐ BIZTONSÁGI RENDSZER / 
GYALOGOSÉSZLELÉS 

 A berendezés egy milliméteres hullámhosszú radar és egy fedélzeti 
számítógép segítségével méri fel az ütközésveszélyt. Ha a veszély nagy, 
a berendezés figyelmezteti a vezetőt, és megnöveli a féknyomást. Ha az 
ütközés elkerülhetetlen, a rendszer önállóan fékez, miközben szorosra 
húzza az első biztonsági öveket. A rendszer akkor is automatikusan fékez, 
ha egy akadály (például egy gyalogos) jelenik meg az RC előtt, miközben 
az autó 10-80 km/óra közötti sebességgel halad. 

03.  SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER / 
AUTOMATIKUS TÁVFÉNY-VEZÉRLÉS 

 A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer a belső visszapillantó tükör mögött 
elhelyezett kamera segítségével figyeli az autó helyzetét, és figyelmezteti 
Önt, ha az RC elkezd kisodródni a sávból.
Az automatikus távfény-vezérlés ugyanezzel a kamerával érzékeli a szemből 
érkező vagy elöl haladó gépkocsi világítását, és ilyenkor automatikusan 
tompított világításra vált. Így a reflektor nem vakítja el a másik autóst, Ön 
pedig mindvégig a vezetésre figyelhet. 

04.  DINAMIKUS RADARVEZÉRLÉSŰ SEBESSÉGTARTÓ 
AUTOMATIKA 

 A vezetőt tehermentesítő dinamikus radarvezérlésű sebességtartó automatika 
tartja az előre beállított követési távolságot az RC 300h és az előtte haladó 
gépkocsi között, még akkor is, ha a másik jármű gyorsít, lassít vagy akár 
teljesen megáll. 

05.  �ELZŐTÁBLA-FELISMERÉS 
 Az RC 300h jelzőtábla-felismerő rendszere (RSA) a szélvédő mögött 
elhelyezett kamerával azonosítja a forgalmi táblákat, és megjeleníti azokat 
a multi-információs kijelzőn. Az RSA minden, a Bécsi Egyezményben leírt 
táblát felismer (beleértve a világító fóliával bevont és villogó jelzéseket is). 

 A Lexus Safety System + semmilyen körülmények közt nem helyettesíti az autóvezetési tudást. Kérjük, hogy a 
rendszer használata előtt olvassa el a használati utasításokat, és ne feledje, hogy a biztonságos autózásért mindig az 
autóvezető felel. A felszereltség és a műszaki jellemzők a helyi igények és előírások függvényében is változhatnak. A 
Magyarországon érvényes változatokról a hivatalos Lexus márkakereskedések adnak tájékoztatást. 

 TECHNOLÓGIA  |  MENETDINAMIKA 

01.  MEREV KAROSSZÉRIASZERKEZET 
 Az RC 300h dinamikus vezethetőségének és kiváló úttartásának alapja a 
nagy átmérőjű küszöböknek, masszív első toronykitámasztóknak, valamint 
egyéb, stratégiai pontokon elhelyezett merevítéseknek köszönhetően 
rendkívül merev karosszéria. Számos különleges gyártási technika szolgál a 
karosszéria merevségének fokozására, a ragasztásos rögzítésektől kezdve 
a lézerhegesztésen át a plusz ponthegesztésekig. 

02.  FE�LETT AERODINAMIKA 
 Az RC 300h olyan kifinomult részletmegoldásoknak köszönheti kiváló 
aerodinamikai teljesítményét, mint a csaknem teljesen sík fenéklemez, vagy az 
első ajtóoszlopokon elhelyezett, apró légterelő szárnyacskák. Az eredetileg 
Formula 1-es autókhoz kifejlesztett szárnyacskák olyan légörvényeket 
keltenek, amelyek az áramló levegőt a karosszériához közelebb húzzák, 
így az autó még hatékonyabban szelheti a levegőt. 

03.  SPORTOS ÜLÉSHELYZET 
 A mély, sportos üléspozíció részletes visszajelzést biztosít az útfelületről. 
A vezető pontosan érzékeli, hogyan reagál az autó már a legkisebb 
kormánymozdulatra is. 

04.  ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ 
 A menettulajdonságok finomhangolására az üzemmódválasztó szolgál. 
ECO üzemmódban csökken a károsanyag-kibocsátás és az üzemanyag-
fogyasztás, míg a mindennapos közlekedésre optimalizált NORMAL 
üzemben a rendszer ideális egyensúlyt teremt a teljesítmény, a takarékosság 
és a menetkényelem között. Ha robbanékony menetdinamikára vágyik, 
válassza a SPORT üzemmódot. 

05.  ELSŐ FUTÓMŰ 
 A kovácsolt alumínium komponensekből álló, kettős keresztlengőkaros 
első felfüggesztés kis tömegű és közvetlenül reagál az utasításokra. Az 
innovatív futómű-geometria a kiemelkedő kanyarstabilitás mellett is kényelmes 
rugózást biztosít. 

06.  HÁTSÓ FUTÓMŰ 
 A multi-link hátsó futómű remek egyenesfutást és élvezetes kanyarstabilitást 
kínál.  A nagy szilárdságú acél és az öntött/kovácsolt alumínium alkatrészek 
kombinációja révén a szerkezet nemcsak kis tömegű, hanem rezgésektől 
mentesen és precízen működik. 
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 TARTOZÉKOK 

01.  18" EZÜSTSZÍNŰ KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK 
 A 18 colos keréktárcsák exkluzív 5 duplaküllős kialakítása remekül illik az 
autó robusztus, mégis stílusos látványvilágához. 

02.  HOTSPOT 
 Egyszerre akár tíz WiFi-képes eszköz számára biztosít mobil kapcsolatot. 
Az autóba beépített eszköz kényelmesen használható, megbízható 
áramellátásáról pedig a jármű saját akkumulátora gondoskodik. 

03.  MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBBORÍTÁS 
 Az eredeti Lexus küszöbbetét stílusos benyomást kelt, ugyanakkor rendkívül 
praktikus is, hiszen megóvja a fényezést a szennyeződésektől és karcolásoktól. 

04.  TEXTILSZŐNYEGEK 
 A luxuskivitelű fekete textilszőnyegek hatásosan fokozzák az autó kárpitjainak 
hangelnyelő képességét. A vezető lábterében különleges biztonsági rögzítés 
akadályozza meg, hogy a szőnyeg elcsússzon. 

05.  VÍZSZINTES CSOMAGRÖGZÍTŐ HÁLÓ 
 Kényelmes megoldás a csomagtérben ide-oda csúszkáló tárgyak 
megfékezésére. A gyárilag felszerelt fülekhez rögzíthető háló a helyén tart 
minden táskát, szatyrot vagy egyéb tárgyat. 

06.  CSOMAGTÉR TÁLCA 
 A csomagtérbe illeszkedő tálca megóvja a kárpitozást a szennyeződésektől 
és kiömlő folyadékoktól. A különleges, csúszásgátló felület megakadályozza 
a csomagok elmozdulását. 

07.  HÁTSÓ LÉGTERELŐ 
 A karosszéria színére fényezett hátsó légterelő még dinamikusabb 
megjelenést kölcsönöz a járműnek.  Az aerodinamikus kialakítás a modell 
kivételes menetteljesítményeire és első rangú vezethetőségére utal. 

08.  HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ VÉDELEM 
 Megvédi a lökhárító fényezését a leverődésektől és karcolásoktól, amelyek 
a csomagtartó használata közben keletkeznek. A lökhárító formájára szabott 
védőréteg anyaga erős, átlátszó, öntapadó műanyag. 

 F SPORT 

01.  F SPORT DIZÁ�N 
 Az ‘F’ rácsozatú, orsó formájú hűtőrács szélesen húzódik és mélyen ül, 
kihangsúlyozva az RC 300h határozott kiállását és alacsony súlypontját. 

02.  F SPORT BELSŐ KIALAKÍTÁS 
 Az RC 300h F SPORT ülései integrált habosítási eljárással készültek. Ez a 
motorsportból származó gyártási eljárás precízebben megformált ülésprofilt 
tesz lehetővé. Az így kialakított ülés pontosabban, határozottabban tartja a 
testet, mint egy hagyományosan megmunkált ülés. A még karakteresebb 
megjelenés érdekében az RC 300h F SPORT modell felszerelhető a Lexus 
‘F SPORT fém’ beltéri dekorációs csomagjával is. 

03.  F SPORT KORMÁNYKERÉK 
 Elég megérinteni az F SPORT logóval díszített kormánykereket, és máris 
különleges kapcsolat szövődik az autó és gazdája között. A perforált bőrrel 
borított F SPORT váltókar kivitelében igazodik a kormánykerékhez, és a 
két elem együttese izgalmasan sportos környezetet teremt. 

04.  19 COLOS, EXKLUZÍV F SPORT KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSÁK 

 A sötétmetál színű, 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsák az alapfelszerelés 
részét képezik. Kihangsúlyozva az RC 300h F SPORT modellek eredendően 
dinamikus természetét. 

05.  F SPORT KÜSZÖBBORÍTÁS 
 A küszöbdíszléc tartós védelmet nyújt. A csiszolt alumínium kivitelű betétet 
egy fekete Lexus logó díszít. 

06.  F SPORT MŰSZEREK 
 A lenyűgöző, egyetlen órából álló műszerpark innovatív TFT technológiát 
alkalmaz, mozgatható központi gyűrűs kialakítása pedig az LFA 
szupersportkocsi öröksége. A multimédia rendszer bekapcsolásakor a 
központi óra oldalra csúszik a kijelzőn, helyet hagyva a felugró menünek. 

07.  CSISZOLT FELÜLETŰ SPORTPEDÁLOK 
 A kiváló tapadást biztosító, csiszolt felületű alumínium pedálok az RC 300h 
F SPORT modellek motorsportos gyökereire utalnak. 

 A fenti tartozékok csupán egy kis részt mutatnak be széles kínálatunkból.
Látogasson el a Lexus honlapjára, ahol teljes áttekintést kaphat tartozékainkból! 
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 SZÍNEK | KÜLSŐ  SZÍNEK | KÜLSŐ 

 F FEHÉR | 0831  KRISTÁLY FEHÉR | 0852 

 TITÁNIUM | 1�7  HIGANY EZÜST | 1H9 

 FEKETE | 2123  GRAFITFEKETE | 223 

 TŰZPIROS | 3T5   NAPSÁRGA | 5C11  

 LÁVA NARANCS | 4W71   ZAFÍRKÉK | 8X11 

 METEORIT KÉK | 8X9 

 1 Kizárólag az F SPORT modellváltozathoz.
2 Az F SPORT modellváltozatokhoz nem rendelhető.
3 Alapszín

Megjegyzés: a nyomtatás sajátosságai miatt a kiadványban látható színárnyalatok kissé eltérhetnek a fényezés valóságos színétől. 

 AZ ÚJ LEXUSHOZ KÍNÁLT 
SZÍNÁRNYALATOK KIDOLGOZÁSA 
ÖSSZETETT ÉS IDŐIGÉNYES MUNKA 

 A Lexus dizájnerei sosem használnak készen kapható színeket. Ehelyett 
vadonatúj, saját árnyalatokat dolgoznak ki, és ez a folyamat akár két éven 
át is eltarthat. A Lexus-színpaletta összesen mintegy 30 olyan egyedi 
árnyalatot tartalmaz, mint a Kristály Fehér és a Titánium.

Egy új Lexus-színárnyalat megalkotása sosem egyszerű: a dizájner döntéséig 
több száz minta próbáján át vezet az út. “Amikor egy új színen dolgozom, 
minden nap rengeteg árnyalatot vetek össze, és estére néha már összeakad 
a szemem,” tréfálkozik Megumi Suzuki, az egyik legtapasztaltabb színtervező, 
akinek munkájához elengedhetetlen a hibátlan színérzék és az éles szem.

“Valahányszor találkozom valakivel, belépek egy boltba vagy egy lakásba, 
azonnal végigfut a tekintetem a színeken és az anyagokon,” meséli. “A 
részlegünkben a többiek is így vannak ezzel.”

De még a végleges árnyalat kiválasztása után is bőven akad tennivaló. A 
fejlesztési munka különböző fázisaiba Suzukinak egy kisebb hadseregre 
való szakembert kell bevonnia: laborosokat, akik kikeverik a festéket, 
agyagformázókat, mérnököket és a fényező üzem munkatársait, akik 
az egységes, hibátlan fényezésért felelnek. A Kansai Paint (a Lexus 
festékbeszállítója) néhány hetente új tételt küld az üzembe, ahol a Lexus 
dizájnerei szigorúan elbírálják a mintákat, a tesztlapocskák hajlítgatásával 
imitálva egy autó kontúrjait. Minden mintát kül- és beltéri vizsgálatoknak 
vetnek alá - reflektorfényben, napfényben, árnyékban és borús időben, 
különféle napszakokban és hónapokban.

A tökéletes árnyalat kiválasztása nehéz feladat. Lehet, hogy egy szín szépen 
ragyog a nyári reggeleken, de árnyékban vagy a bemutatóterem lámpái 
alatt már fakónak tűnhet. Ráadásul a dizájnereknek a saját, kiszámíthatatlan 
benyomásaiktól is el kell rugaszkodniuk. “A színek furcsa dolgokra képesek; 
az, hogy egy árnyalat megtetszik-e az embernek, könnyen függhet az 
évszaktól, a pillanatnyi hangulatunktól vagy éppen attól, milyen trendek 
alakítják a környezetünket,” mondja Suzuki. 
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 SZÍNEK  |  UTASTÉR  SZÍNEK  |  UTASTÉR 

01  Fekete Tahara kárpitozás fekete 
dekorációs betétekkel (Prestige)

02 Sötét rózsa Tahara kárpitozás 
fekete dekorációs betétekkel 
(Prestige)

03 Topáz barna Tahara kárpitozás 
fekete dekorációs betétekkel 
(Prestige)

 Sötét rózsa 

 Lángoló vörös 

 Topáz barna  Sötét rózsa 

 Fehér 

 Fahéj barna 

 Mustár 

 Fahéj barna 

 F SPORT DEKORÁCIÓS BETÉTEK4 

 F SPORT fém  Naguri fém 

 TAHARA KÁRPIT1 

 Fekete 

 BŐRKÁRPIT2 

 F SPORT BŐRKÁRPIT 

 Fekete 

 Fekete 

 Shimamoku szürke  Shimamoku barna 

 DEKORÁCIÓS BETÉTEK3 

 Fekete 

 1 A Tahara kárpitozás a Prestige felszereltség esetében érhető el.
2 A sima bőr alapfelszereltség az Executive és Luxury modellváltozatokban.
3 A fekete dekorációs betét alapfelszereltség az Executive és a Prestige modellváltozatokban, míg a Shimamoku dekorációs betét a Luxury felszereltséghez tartozik.
4 Az F SPORT fém dekorációs betét alapfelszereltség az F SPORT modellváltozatokban, míg a Naguri fém dekorációs betét az F SPORT Top felszereltséghez érhető el.

A következő oldalakon áttekintheti az utastér lehetséges kombinációit. A helyi hivatalos Lexus Márkakereskedés örömmel áll rendelkezésre minden további kérdésével kapcsolatban. 
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RC42 RC 43

04 Sötét rózsa bőrkárpitozás fekete 
dekorációs betétekkel (Executive)

05 Topáz barna bőrkárpitozás 
Shimamoku szürke dekorációs 
betétekkel (Luxury)

06 Fahéj barna bőrkárpitozás 
Shimamoku barna dekorációs 
betétekkel (Luxury)

07 Fehér bőrkárpitozás F SPORT fém 
dekorációs betétekkel (F SPORT)

08 Lángoló vörös bőrkárpitozás 
Naguri fém dekorációs betétekkel 
(F SPORT Top)

09 Mustár bőrkárpitozás Naguri fém 
dekorációs betétekkel (F SPORT 
Top) 
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RC 300h

RC 300h

RC44 RC 45

MOTOR RC 300h

Lökettérfogat (cm3) 2494
Hengerek / szelepek L4 / 16
Max. teljesítmény (DIN LE @ 1/perc) 181 @ 6000
Max. teljesítmény (kW @ 1/perc) 133 @ 6000
Max. forgatónyomaték (Nm @ 1/perc) 221 @ 4200 - 5400

ELEKTROMOTOR

Típus Állandó mágneses, váltakozó áramú szinkronmotor
Max. teljesítmény (DIN LE) 143
Max. teljesítmény (kW) 105
Max. forgatónyomaték (Nm) 300

SEBESSÉGVÁLTÓ

Típus Fokozatmentes váltómű
Hajtásmód Hátsókerékhajtás

ÖSSZESÍTETT RENDSZERTEL�ESÍTMÉNY

Összesített teljesítmény (DIN LE) 223
Összesített teljesítmény (kW) 164

TEL�ESÍTMÉNY

Végsebesség (km/óra) 190
Gyorsulás 0-100 km/órára (s) 8,6

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS* (l/100 km)

Kombinált 5,9-7,0

CO2-KIBOCSÁTÁS* (g/km)

Kombinált 135,1-157,3

EMISSZIÓ

Euro besorolás Euro 6 OBD-TEMP-EVAP

TÖMEGEK (kg)

Megengedett legnagyobb össztömeg 2170
Saját tömeg (min. - max.) 1735 - 1775

TÉRFOGATOK** (l)

Csomagtér 340
Üzemanyagtartály 66

 *  WLTP teszt szerinti mérés:
Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben került mérésre, a European Regulation EC 2017/1153 irányelv és kiegészítései követelményeinek megfelelően, egy európai alapkialakítású 
járművön. Amennyiben további információkat szeretne, vagy szeretne egy európai alapkialakítású sorozatgyártású járművet vásárolni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel. Az Ön járművének 
üzemanyag-fogyasztása és CO2-értékei eltérhetnek a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás, a beszerelt felszerelések, a terhelés, az 
utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában.

** A csomagtér befogadó képességét a VDA szabvány szerint mértük. Minden itt közölt értékbe beleszámít a csomagtérpadló alatti rekesz kapacitása is.

Megjegyzés: A további műszaki adatok (beleértve a frissítéseket is) a www.lexus.hu honlapon találhatók. 

 MŰSZAKI ADATOK  MŰSZAKI ADATOK 

 1 19 colos könnyűfém keréktárcsával felszerelt RC 300h modellekre vonatkozó adat. Ha a járműre 18 colos keréktárcsát szerelnek, az érték 1600.
2 Opcionális napfénytetővel szerelt RC 300h modellekre vonatkozó adat. A standard tetővel szerelt modellek esetében az érték 991.

Megjegyzés: az itt ábrázolt/közölt méretek milliméterben értendők. 
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RC46 RC 47

 Autója teljes élettartama során mindent megteszünk azért, 
hogy Önnek felejthetetlen ügyfélélményben legyen része. 
Páratlan szolgáltatással és professzionális szervizmunkával 
gondoskodunk arról, hogy Ön maximálisan elégedett és 
nyugodt legyen. Ha ellátogat márkakereskedéseinkbe, 
mindent megteszünk azért, hogy kellemes, barátságos 
és igényes környezetben elégítsük ki igényeit. A Lexus 
modern ügyfélterében elolvashatja a legfrissebb híreket, 
internetezhet, és üdítőkkel olthatja szomját. Amíg Ön 
pihen, a Lexus szakemberei a legnagyobb hatékonysággal 
és precizitással végzik munkájukat, hogy Ön a lehető 
legrövidebb időn belül újra a volán mögé ülhessen. 

 MINDEN ÜGYFELÜNKKEL ÚGY BÁNUNK, 
MINTHA SAJÁT OTTHONUNKBAN LÁTNÁNK 
ŐKET VENDÉGÜL 

 Amióta bemutattuk az első Lexust, töretlenül 
hiszünk a vásárlókért tett extra erőfeszítésekben. 
Az elmúlt 25 év alatt számtalan díj igazolta 
törekvéseink helyességét – vagyis hogy minden 
ügyfelünkkel úgy kell foglalkoznunk, mintha saját 
otthonunkban látnánk őket vendégül. De mi lehet 
az, ami tökéletessé csiszolja ügyfélszolgálatunkat? 
A válasz egyetlen szó, ami japán hagyományainkból 
ered: ‘Omotenashi’.

Az  ‘Omotenash i ’  a  j apán  nye l vben 
‘vendégszeretetet’ és ‘udvarias kiszolgálást’ jelent. 
Ám az ‘Omotenashi’ sokkal több, mint kitűnő 
szolgáltatás. Ez egy régi japán szemlélet, aminek 
szellemében a vendéglátó elébe megy vendégei 
elvárásainak, még azelőtt kielégítve igényeiket, 
hogy azok egyáltalán felmerülnének.

Az ‘Omotenashi’ a Lexus minden dolgozójának 
életét és gondolkodását áthatja - olyannyira, hogy 
tetten érhető még az olyan autóink tervezésében 
is, mint az RC. Így ölt testet az ‘Omotenashi’. 

 A LEXUS-ÉLMÉNY  A LEXUS-ÉLMÉNY 



 © 2018 A Lexus Europe* fenntartja a jogot, hogy a műszaki jellemzők és a felszereltség bármely 
részletét előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A felszereltség és a műszaki jellemzők a helyi 
igények és előírások függvényében is változhatnak. A Magyarországon érvényes változatokról a 
hivatalos Lexus Márkakereskedések adnak tájékoztatást.

Figyelem: a katalógusban megjelenő modellek és műszaki jellemzőik eltérhetnek a Magyarországon 
kapható modellektől és azok felszereltségétől. A kiadványban megjelenő színárnyalatok kissé 
eltérhetnek a fényezés valóságos színétől.

További információkért látogasson el honlapunkra a www.lexus.hu címre.

A Lexus nagy jelentőséget tulajdonít a környezet védelmének. Számos lépést teszünk azért, hogy 
járműveink egész élettartamuk alatt - a tervezéstől a gyártáson, forgalmazáson és értékesítésen át a 
mindennapi használatig - minimális hatást gyakoroljanak a környezetre. Márkakereskedője készséggel 
nyújt felvilágosítást a gépkocsi hasznos élettartamán túli hasznosítására vonatkozó előírásokról.

* A Lexus Europe a Toyota Motor Europe NV/SA csoport tagja.

A nyomtatás Európában készült 2018 novemberében 

 Tudjon meg többet az új RC modellről: 
lexus.hu/RC
youtube.com/LexusHungary 


